
MR vergadering 29-05-2017 

Aanwezig: Rob, Tanja, Mavis, Ronald, Renate, Hans, Geert Jan 

 

Opening 19:00 uur. Rob opent de vergadering. 

Notulen vergadering 10 april 2017 gepasseerd. Additionele aanvulling van Rob opgenomen 

in de notulen.  

 

Ingekomen post 

1 ingekomen brief van ministerie van EZ voor een pilot mbt veiligheid. 

Verkiezing personeelslid MR 

Verslag reacties en verkiezingen; geen reacties ontvangen. Rob zal voor de komende 

zittingstermijn van 3 jaar wederom voorzitter zijn van de MR. 

 

Berichten van het bestuur 

- Inspectierapport 

Gesprek gehad nav het rapport en de reactie daarop. Tweede versie gemaakt maar nog 

niet tevreden met de aanpassingen. Uitstroomprofielen dagbesteding (taakgericht (gericht 

op anderen) of activerend (gericht op zelfredzaamheid)) of arbeid. Inspecteur eist dat ook 

in SO uitstroomprofielen hanteren. Maar dat staat nergens in de wet....alleen in art 4a wordt 

er 1x het woord uitstroomprofiel genoemd. SO uitstroomperspectief-bestemming.  

De inspectie verwacht iets wat betreft planning-tijd en op inhoud. Geert Jan geeft aan dat 

er een Plan van Aanpak is opgesteld nav inspectierapport waarbij concreet wordt 

aangegeven aan welke punten er wordt gewerkt en op welke termijn. 

- Definiëring uitstroomprofielen; gerelateerd aan bovenstaande. Als we nog opmerkingen 

hebben, kunnen we deze richting Geert Jan sturen. 

- Schoolondersteuningsprofiel SO; eventuele opmerkingen richting Geert Jan. 

- Schoolzwemmen; nav het incident uit de media met het verdronken Syrische meisje wordt 

er met argusogen gekeken naar de rechtszaak. De leerkracht en zwembadpersoneel 

worden hiervoor aangeklaagd. Hoe lang kun je als school deze verantwoordelijkheid 

nemen? Je moet je kunnen beroepen op een protocol. De vraag is, is er een protocol? Het 

zwembad heeft een protocol maar is inhoudelijk niet bekend. Voorstel is om het bestuur een 

mail te sturen om daarin de zorg uit te spreken over deze zaak en de behoefte om duidelijke 

afspraken/protocollen hiervoor op te stellen, duidelijk te krijgen waar de 

verantwoordelijkheid ligt. Rob zal hierop actie nemen en een brief opstellen. 

 

Project Leerrecht 

- projectplan en stand van zaken (standpunt bestuur) 

Project met Pameijer. Leerrecht afgeleid van leerplicht, leerlingen niet alleen ontheffen van 

leerplicht maar juist geven van recht om te leren. Ism de gemeente een project. Er is een 

plan opgesteld. Geert Jan stuurt de MR dit plan. De intentie van dit initiatief is al eerder in de 

MR besproken. Over een paar weken wordt het plan in het bestuur besproken. Bestuur zal tzt 

om advies vanuit de MR vragen.  



 

Organisatie 

- audits; er is een eerste audit geweest door opgeleide interne auditoren. Zowel bij SO als 

VSO. Thema SO is sociale veiligheid en ouderbetrokkenheid. VSO thema ’s veiligheid en 

uitstroomprofielen. De auditverslagen zijn gedeeld met de MR. Geert Jan geeft aan dat de 

uitkomsten van de audits besproken zijn en dat een aantal punten verder wordt opgepakt. 

- vragenlijsten ouders; voor Pinksteren worden de vragenlijsten richting de ouders gestuurd 

om feedback op te halen over de tevredenheid op een aantal punten mbt de school, het 

onderwijs en gerelateerde zaken. 

 

Overige zaken 

Extra vakantieweek (voorheen tulpvakantie genoemd -> wordt nu Juniweek genoemd; het 

personeel heeft geen vrij, de kinderen wel!).  

 

Vanuit het VSO is de vraag gekomen over werkdruk i.v.m de jaarcyclus van beoordelingen 

en handelingsplannen van kinderen. De huidige werkwijze leidt tot grote tijdnood en 

werkdruk.  Geert Jan geeft aan dat dit niet een punt is voor de MR en dat dit onderling met 

directie en personeel besproken moet worden.  

Rob geeft aan dat dit wel een aandachtspunt moet zijn bij de jaarplanning volgend 

schooljaar in het kader van de Juniweek. 

 

Rondvraag 

Vraag vanuit VSO; overdekte fietsenstalling (vorige MR vergadering al besproken). Geert Jan 

geeft aan dat hij de containers verplaatst wil hebben naar de voorkant. Vraag is nu 

gekomen of er voor de elektrische fietsen een overdekte fietsenstalling kan komen en extra 

verlichting. 15.000 euro zijn de kosten om volledige overdekte fietsenstalling neer te zetten, 

het geld is er niet. Er komt nog een formele brief vanuit personeel richting de directie. 

Geert Jan; de schoolgidsen zullen weer voor het nieuwe jaar gemaakt worden. Er wordt 

gevraagd mee te denken over de vorm en inhoud.  

Sluiting 

Rob sluit de MR vergadering. Extra vergadering onder voorbehoud dinsdag 27 juni. Verwacht 

wordt dat er een aantal stukken vanuit het bestuur komt waarop advies dan wel instemming 

vanuit MR vereist is. Indien mogelijk stemmen we per email af, anders de extra vergadering 

op 27 juni. 

Aflopen zittingstermijn Tanja, Mavis, Ronald en Hans juni 2018, Renate juni 2019, Rob juni 2020. 

 


